
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження складу Координаційної ради з питань координації дій щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

та протидії торгівлі людьми  

 

 

З  метою належної організації діяльності Координаційної ради з питань 

координації дій щодо запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, у зв’язку з кадровими 

змінами, відповідно до законів України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», постанови Кабінету 

Міністрів України 22.08.2018 року № 658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі», керуючись п. 20 ч. 4    

ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Затвердити склад Координаційної ради з питань координації дій щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

та протидії торгівлі людьми згідно додатку до цього розпорядження.  

 2. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 розпорядження Мукачівського 

міського голови від 22.06.2021 № 209 «Про затвердження складу та Положення 

про Координаційну раду з питань координації дій щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми (нова редакція)».  

3. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Юлію ТАЙПС. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 



Додаток до розпорядження                                                                                       

        Мукачівського міського голови 

             05.07.2022 № 225 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань координації дій щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству 

і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми 

 

  Голова Координаційної ради: 

 

 

Тайпс Юлія Мирославівна заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Мукачівської 

міської ради; 

 

Заступник голови Координаційної ради: 

 

Бандурчак Людмила 

Михайлівна 

заступник начальника управління 

соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради; 

 

Секретар Координаційної ради: 

 

 

Товтин Тетяна Володимирівна завідувач сектору координації соціальних 

послуг управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради; 

 

Члени Координаційної ради: 

 

Андрейко Вячеслав Іванович 

 

начальник відділу превенції Мукачівського 

РУП ГУНП в Закарпатській області, майор 

поліції (за згодою); 

 

Басараб Віталій Вікторович прокурор Мукачівської місцевої 

прокуратури (за згодою); 

 

 

Бенца Тетяна Василівна старший інспектор Мукачівського районного 

відділу № 1 філії Державної установи 

«Центр пробації» в Закарпатській області, 

капітан внутрішньої служби (за згодою); 

 

Біров Людвик Бенямінович 

 

староста Дерценського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної 

громади; 

 

Бойко Вікторія Костянтинівна начальник відділу державних пільг та 
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компенсаційних виплат управління 

соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради; 

 

Газдик Михайло Михайлович 

 

староста Доробратівського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної 

громади; 

 

Гасинець Вячеслав 

Омелянович 

 

староста Лавківського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної 

громади; 

 

Гегедош Ольга Леонідівна 

 

директор Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг Мукачівської 

міської ради» 

 

Гонтова Марина Василівна заступник керівника апарату Мукачівського 

міськрайонного суду Закарпатської області 

(за згодою); 

 

Зігор Марина Дмитрівна 

 

завідувач відділення невідкладних станів 

Комунального некомерційного підприємства 

«Мукачівська центральна районна лікарня» 

(за згодою); 

 

Ільтьо Марина Володимирівна начальник ювенальної превенції  

Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській 

області, майор поліції (за згодою); 

 

Карпінський Олег Леонідович завідувач АЗПСМ КНП «ЦПМСД 

Мукачівської міської територіальної 

громади» (за згодою); 

 

Качур Євген Іванович староста Новодавидківського 

старостинського округу Мукачівської 

міської територіальної громади; 

 

Кізман Вікторія Степанівна староста Павшинського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної 

громади;   

 

Колядка Людмила Анатоліївна психолог кабінету «Довіра» Комунального 

некомерційного підприємства «Мукачівська 

центральна районна лікарня» (за згодою); 

 

Кохан Василь Васильович спеціаліст 1 категорії, інспектор з 
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паркування відділу інспекторів з паркування 

управління муніципальної інспекції 

Мукачівської міської ради; 

 

Куцик Тетяна Михайлівна головний спеціаліст відділу дошкільної та 

позашкільної освіти управління освіти, 

культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради; 

 

Обіцькі Михайло Петрович 

 

начальник сектору взаємодії з громадянами 

Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській 

області, капітан поліції (за згодою); 

 

Орос Любов Павлівна головний спеціаліст служби у справах дітей 

Мукачівської міської ради; 

 

Паук Олег Іванович 

 

староста Завидівського старостинського    

округу Мукачівської міської територіальної 

громади; 

 

Плеша Василь Васильович староста Залужанського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної 

громади; 

 

Томишинець Ірина Василівна 

 

головний юрист Мукачівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (за згодою); 

 

Фехтел Аннамарія Вікентіївна староста Ключарківського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної 

громади. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 


